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Protokoll fört vid styrelsemöte med SPF Seniorerna Ale 
 

Datum:  12 februari  2020  

Plats:  Folkets Hus, Nol 

Närvarande:  Alf Persson, ordf AP 

  Iris Gustafsson, sekr IG 

  Gun Andersson GA 

  Barbro Sjöberg BS 

  Monica Svensson  MSV 

  Tage Svensson TS 

  Börje Hermansson BH 

  Lena Petersson LP 

Ej närvarande: Axel Sager  AS 

 

Inbjudna till kl 10.00: Från Marknadskommittén - Eva Jalvemyr och Claes-Göran Björn. 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade de nya styrelseledamöterna Lena Petersson 

och Börje Hermansson välkomna. Därefter en kort presentation av gamla och nya ledamöter 

innan övriga mötesuppgifter upptogs 

 

§2 Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll 

Styrelsens protokoll 2020-01-08 godkändes efter uppföljning enl nedan.. 

• Lotteritillstånd - Iris kollar med Kerstin.             IG 

• Återbud i sista minuten – Ingen återbetalning när föreningen beställt och får betala. 

Men om återbetalning ska göras kan Gun ha svårighet med att få ett konto att sätta  

in pengarna på. Alla lämnar inte ut sitt kontonummer. 

• Ang ansökan av aktivitetsstöd – Iris ber Kerstin skicka över blanketter och info   IG 

 

§4 Rapporter 
- 

• Såtenäs 14/1 - Full buss, 50 st. Trevligt, bra ”guider”. Gav 2 st nya medlemmar. 
Samt ett positivt resultat på 2.342,60 kr. 

• Lökeberg 16/1 - Drygt 80 st funktionärer deltog.Trevligt att så många kommer. för att 
få information ,för att träffas.och inta en god buffé.             Kostnad: 15.600 kr. 

• Backavik 29/1- Pelle Dalberg pratade och visade bilder ”Natur och kultur i vår omgiv-
ning”. Välbesökt. Trevligt  

• Årsmötet 4/2 - Drygt 80 medlemmar, Daniel Höglund ledde och genomförde mötet trots 
litet strul med högtalarsystemet.  
Kerstin Öberg och Doris Gustafsson avtackades. 
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§5 Kommande aktiviteter 
 

• Ullaredsresa 17/2 - Fåtal platser kvar. Surte Buss kör. 

• Peoria Jazzband 23/2 – Fullt, 25 platser.  

• Semmelfest 23/2 – Drygt 100 st anmälda.  Underhållning kostar 5.000 kr. 

• Backavik 26/2 – Daniel Holmbom från Ale Kommun talar om krisberedskap 

• Falkenbergsrevyn 6/3 – Fullt, 25 platser 

• Reseträff Helsingfors 10-12/3 – Drygt 20 st från Ale delar buss med Kareby, Diseröd. 

• Madeiraresan 22-28/3 – Drygt 30 deltagare, buss hämtar i Ale. 

• Storbandskonsert 26/4 – Se §8 Marknadskommittén 

• Allsångsaftnar –arrangeras av kyrkan i Nödinge 11/2, 12/3, 14/4, 12/5 
Vi deltar inte i något samarrangemang, vi är en politiskt och religiöst obunden förening, 
men vi tipsar gärna om det på vår hemsida.  
Första träffen 11/2 – Evert Taube- lockade ett 40-tal besökare varav c:a hälften var 
medlemmar i SPF. 

• Vinprovning 18/3 Alafors, Bouleklubben. 10-tal anmälningar. 

• 85+-träffen, samma datum som Volvos Provbana o Hedareds stavkyrka.  
Försök ändra datum för 85+ till 19/5. Barbro fixade detta innan mötet avslutades.  BS 
 

§6 Arbetsfördelning 
Kerstin Öberg och Doris Gustafsson, som slutar sina uppdrag i styrelsen har uppgifter som bör 
tas över av någon i styrelsen.  
- Kerstin kommer att ha kvar Bridge och Bokcirklar. 
- Doris kommer att ha kvar Kör, Mening med livet och Quiz samt fortsatt vara med i Festkom-
mittén. 

• Kondoleansbrev  - Lena Petersson tar över det efter Doris       LP 

• Aktivitetsstöd från Vuxenskolan – Iris kontaktar Kerstin och ber att hon skickar över 
ansökningsblanketter och vilka kontakter hon har.        IG 

 
§7 Behörighet och attestering,- bankkonton, Fort Knox och MiRiaM 
 
-Tillgång till bankkonton - Vilka har tillgång till SPF:s bankkonton?  
Beslut  enl konstitueringsmötet – Alf Persson och Gun Andersson var för sig kan teckna firman. 
Gun ska ha kopior på Årsmötesprotokoll, Konstitueringsprotokoll och Firmatecknare för att 
lämna in till Handelsbanken och Swedbank.    GA 
Iris tar kopior när protokollen har justerats.     IG 
 
-Attestering av fakturor och ersättningar – Gun har med sig dokumentet Attestering, och går 
igenom ordningen. 
Denna attestordning godkännes av styrelsen och ger Gun delegation att attestera löpande 
omkostnader upptill 3.000 kr per transaktion. 
I övrigt redovisning och attestering se Attestering   Bil 1 
Angående resor och sammankomster ska aktivitetskalkyl göras och lämnas till Gun, hon måste 
få uppgift om KST (kostnadsställenummer) samt sista betalningsdag för aktiviteten. 
 
-Ekonomiredovisning - F n redovisar Gun inför styrelsen 2 ggr år, maj/juni och okt/nov.  
Föreningen har ingen formell budget. Önskemål om rapport vid varje styrelsemöte. 
Beslut:  En ekonomipunkt på varje styrelsemöte med ekonomirapport. 
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-Fort Knox: Gun har med en blankett från Fort Knox, - om hur man går tillväga om Gun blir 
indisponibel . Fort Knox är vårt ekonomisystem, där endast Gun har behörighet.  
Beslut:  Ovanstående blankett ska kopieras och delas ut till samtliga i styrelse.       IG 
 
-MiRiaM – Läsbehörighet för våra nya styrelsemedlemmar kommer att ges. 
 Vilka mer har behörighet.  Tas upp vid senare möte. 
 

§8 Marknadskommittén - Programhäfte och Storbandskonsert 

 
-Programhäftet: Genomgång av upplägget tillsammans med Eva och Claes-Göran.  
Annonser klara. Vi ska skicka över material till Eva .  
Alf och Iris sammanställer och skickar över. Efter att förslag gjorts av Peter Lager bör vi träffas 
och gå igenom innan tryckning.  
-Brev och etiketter – Iris beställer både brev och etiketter.  IG 
Beslut: Eva hör av sig när det finns ett förslag.från Peter Lager. 
 
-Storbandskonsert 26 april, i Teaterlokalen, Ale Kulturrum, Nödinge, arrangeras i samarbete 
med SPF-distriktet och Vuxenskolan. 
Biljett bokas via vgregionen@sv.se. Eva redovisar upplägget, - kostnader för storbandet.  
- för lokalen, gratis?  Snittar och garderobsskötsel - Inger Öhrn från Röda Korset anlitad.  
Ekonomin diskuterades.  

- Biljettintäkter:  40.000:- vid 200 st  sålda biljetter 
- Kostnad för bandet  20.000:-  
- Mat till orkestermedlemmarna   2.000:- 
- Mingelmat    4.000:- 
- Div, glas, servetter, blommor/choklad som tack.  

En ungefärlig totalkostnad för aktiviteten blir 30.000:- 
 
Eva fortsätter att undersöka samarbetspartners/sponsorer, t ex kommunen och SPF-distriktet. 
Hon ska också ta kontakt med SPF i Lilla Edet, Skepplanda -Hålanda och Lerum. för att få 
medlemmar där att komma till konserten. 
Iris ska påminna i mailutskick.    IG 
. 
§9 KPR 
 
Tage informerar om senaste KPR-mötet 10/2-20. 
-SPF har fått igenom att man ska skriva utförliga protokoll. Tack vare detta har det protokoll-
förts att Kerstin har ”jagat” lokal för SPF.Ale.               Svar: Inga lokaler finns. 
-Lokalhyror – SPF har kontrakt fram t o m 2022. Tage har kopior på alla kontrakten . 
Vi avvaktar med frågor om detta. 
-Kommunala bidrag för vandringar Vet ej hur det blir nästa år. Tage bevakar dessa. 
-Nytt reglemente för brukarråd. Aktivitet för de med hemtjänst? Vi behöver information om 
brukarråden och deras reglemente.  Bjud in Ulrika Johansson, 
Beslut: Tage bjuder in Ulrika Johansson till styrelsemötet den 8 april. TS 
 
§10 Övrigt 

• SKR-kommitté, kommittéansvarig – Axel har varit i kontakt med Inger Sjölund, hon vill 
ej fortsätta att vara ansvarig. Ytterligare en person kan behövas i SKR-kommittén när  
Anita Jensen slutar. Kanske några av våra nyare medlemmar. Axel jobbar på detta.  

• Vårt e-mailkonto – alespfseniorerna@gmail.com – vem ska det gå till? Diskussion. 
Inget beslut. 

mailto:vgregionen@sv.se
mailto:alespfseniorerna@gmail.com
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• Uppdatering av medlemsregistret -  Krister har uppdaterat MiRiaM och Sven ska be-
vaka att ändringarna slår igenom på Hemsidan.  

• Litet info om bra sidor att läsa – spfseniorerna.se/ale och spfseniorerna.se/aleprotokoll 

• Distriktsstämman 4 april – Vi ska anmäla totalt 9 ordinarie + ersättare till stämman. 
Vi anmäler Alf, Axel, Barbro, Monica, Iris från styrelsen samt Sven Svensson. 
Förslag: Krister Sjöstrand, Eva Jalvemyr, Claes-Göran Björn och Ingela Grund samt 
ytterligare någon ersättare. 

Beslut: Alf tillfrågar ovanstående.    AP 

 
§11 Nästa styrelsemöte 

 

Torsdagen den 2020 03-05 kl 9.00 i Nols Folkets Hus. 

 

Vid protokollet  Justerare 

 

 

 

 

Iris Gustafsson  Alf Persson 

 

 

 

 

                     

 

 

 


